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Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w
ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st.
Warszawa (IV)"

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 14.01.2020 r.
wznawia nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1
szczegółowe informacje - staże RPO

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że Organizator stażu jest
zobowiązany do sfinansowania badań lekarskich osób bezrobotnych skierowanych do
odbycia stażu. Jednocześnie Urząd Pracy przypomina, że stażysta nie może rozpocząć
stażu bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dotyczącego braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu.
Powyższa informacja nie dotyczy staży realizowanych w ramach bonu stażowego.

Staż – jest to możliwość zdobycia przez osoby bezrobotne doświadczenia niezbędnego
na rynku pracy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy.
Odbywa się on przez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy. Osoba
odbywająca staż jest nadal osobą bezrobotną pozostającą w rejestrze urzędu pracy,
gdyż nie zostaje nawiązany stosunek pracy z pracodawcą w trakcie odbywania stażu.
Na staż może być skierowana osoba bezrobotna. Proponowany okres stażu nie może
być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.
Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych,
którzy nie ukończyli 30 roku życia.
Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności
praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu
pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w przypadku Warszawy
- Prezydenta) z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku,
określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób
ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.
Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości
120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o
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promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."
Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania 2 dni
wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje
stypendium.
Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o
realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie
stażu.

Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
wraz z programem.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Program stażu sporządzany odrębnie dla każdego stanowiska ( załącznik nr 1 ).
2. Kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej
działalności w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. kserokopia
umowy spółki w przypadku spółek prawa cywilnego wraz z ewentualnymi
wprowadzonymi do niej zmianami lub statut w przypadku stowarzyszeń, fundacji
czy spółdzielni lub inne dokumenty właściwe dla szkół, przedszkoli lub jednostek
budżetowych).
3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do US i ZUS (załącznik nr 2).
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności we
wskazanym miejscu odbywania stażu (dotyczy przypadku, kiedy miejsce
odbywania stażu nie jest w siedzibie firmy, a adres ten nie widnieje w żadnym z
dokumentów rejestrowych) – nie dotyczy administracji.
5. Uwierzytelniona kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania Organizatora.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę
jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w
odnośnym dokumencie rejestracyjnym.
6. W przypadku instytucji publicznych należy załączyć uwierzytelnioną kserokopię
dokumentu powołującego osobę upoważnioną do występowania w imieniu
Organizatora (również komornicy sądowi i notariusze powinni załączyć
uwierzytelnioną kserokopię aktu powołania).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie podpisanie umowy o
zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, w której zostaną określone warunki jego
odbywania.
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